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Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
územie zelene v správe MČ Bratislava-Rusovce ako zónu bez pesticídov, s výnimkou
územia futbalového ihriska.

Dôvodová správa
Miestne zastupiteľstvo zaviazalo starostku MČ Bratislava-Rusovce na svojom zasadnutí dňa
12. 03. 2019, aby pripravila materiál „Zóny bez pesticídov“. Na základe tejto požiadavky
v spolupráci s miestnym podnikom RUSEKO, ktoré má danú problematiku v gescii,
uvádzame nasledovné:
MČ Bratislava-Rusovce používa dva druhy pesticídov na dva účely:
1. Likvidácia burín pri chodníkoch
Prípravok na likvidáciu burín na chodníkoch sa volá Clinic TF a ide o širokospektrálny
herbicíd, ktorý obsahuje účinnú látku glyfosát, ktorý je podľa WHO a jeho inštitútu pre
výskum rakoviny označený za pravdepodobný karcinogén skupiny 2A. Mestská časť
Bratislava-Rusovce tento herbicíd nepoužíva vo veľkom množstve, a na základe tejto
iniciatívy ho prestane používať úplne.
Náhradné riešenia namiesto jeho používanie sú dve:
a) mechanické odstraňovanie
b) zakúpenie/požičanie stroja, ktorý likviduje burinu termicky.
Výber vhodného riešenia bude závisieť od rozsahu porastu burín a taktiež od
množstva finančných prostriedkov potrebných na jej likvidáciu.
2. Likvidácia ďateliny na futbalovom ihrisku
Prípravok na likvidáciu ďateliny na futbalovom ihrisku, ktorá má tendenciu prerastať
trávu, sa volá Bofix. Mestská časť Bratislava-Rusovce tento herbicíd používa v
minimálnom množstve (0,5 – 1 litra/ročne).
Ďatelina je burina, ktorú je problém poriadne pokosiť a futbalistom spôsobuje veľké
problémy. Bofix je selektívny herbicíd na dvojklíčnolistové rastliny a je účinný: trávu
nechá, ďatelinu vykynoží. Ani tento herbicíd nie je neškodný, ekologická a účinná
alternatíva k nemu však neexistuje. Jedinou v súčasnosti dostupnou alternatívou je
termická likvidácia, pri nej by však došlo k zničeniu celého trávnika na futbalovom
ihrisku alebo mechanická likvidácia, ktorá by bola neúmerne prácna.
Vzhľadom na skutočnosť, že tohto prípravku sa používa veľmi málo a pre futbalistov
je dôležité, aby trávnik na futbalovom ihrisku bol bez ďateliny, navrhujeme vyňať
futbalové ihrisko zo zón bez pesticídov.
MČ Bratislava-Rusovce zabezpečí v najbližších týždňoch zmapovanie zón bez pesticídov a
ich spracovanie do mapového podkladu. Zároveň vstúpi do rokovania s občianskym
združením Zóny bez pesticídov za účelom používania značky a piktogramu Zóny bez
pesticídov.
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